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Firefly anál vibrátor

Karbantartás

A vízálló vibrátort pillanatok alatt lemosod. Nincs más dolgod, mint minden esemény
után jól beszappanozni és langyos vízzel leöblíteni. Segédeszközök fertőtlenítése
akkor a karbantartást 100%-os tisztaságra hozza. Csak permetezze a segédeszközre,
hagyja hatni egy percig, majd mossa le vízzel. Végül szárítsa meg a vibrátort egy
törülközővel, és tárolja az eredeti dobozában vagy textilzacskójában. Ezzel
elkerülheti, hogy tárolás közben hozzáérjen a többi játékához, amelyek egymásra
reagálva károsíthatják egymást.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen a vibrátort, hogy biztosítsa
az akkumulátor hosszú élettartamát. A töltéshez a csomagban található USB kábel
szolgál. Dugja be a kerek végét a vibrátortalp oldalán található hálózati aljzatba.
A gyártó gravírozott DC betűkkel jelölte. A csatlakozó bedugása kissé merev, de
nyomja be teljesen. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét egy elektromos
aljzatba a váltakozó áramú adapteren keresztül. Töltés közben az aranylemezek
fehéren villognak. Feltöltéskor a diódáik világítanak és világítanak. Körülbelül
1,5 órát vett igénybe a töltés, utána a vibrátor 1 óra 15 perc alatt rezgett. teljes
erővel.

Vezérlés

Egy gombbal egyszerűen kezelhető. A vibrátor bekapcsolásához röviden nyomja meg a láb oldalán található, nem
feltűnő bekapcsológombot. Bekapcsolás után az aranylemezek váltakozni kezdenek a teljes színpalettával. Ez jelzi a
vibrátornak, hogy készen álljon a cselekvésre. Nyomja meg ismét röviden a gombot az első vibrációs program
elindításához. Az utolsó program után a rezgések alábbhagynak. Ha újra be akarja kapcsolni az első üzemmódot,
nyomja meg újra a gombot, és az egész utazás újraindul. Más rövid megnyomásokkal vibrációs programokat válthat.
A vibrátor kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig.

Vibrációs programok

7 vibrációs programmal a relaxáció és több száz orgazmus izgalmas oázisába vitorlázhatsz.

Klasszikus alacsony intenzitású rezgések1.
Klasszikus közepes intenzitású rezgések2.
Klasszikus, nagy intenzitású rezgések3.
Gyors és rövid impulzusú rezgések4.
Két rövid impulzus helyébe egy hosszú, emelkedő impulzus lép5.
Hullám – hosszú, emelkedő impulzusok6.
Öt közepes hosszúságú impulzust egy hosszú impulzus helyettesít7.
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Vízállóság

A Firefly anális vibrátor vízálló kialakítású. Szóval ne várj semmit és menj vele a fürdőkádba. A forró fürdő kellemesen
ellazít, így teljes mértékben átadhatja magát az anális játékoknak.

Design és alak

Első pillantásra az elegáns vibrátor kicsit olyan, mint egy váltókar, amely jól tart a kézben. A hajlított, enyhén pufók
hegye szorosan illeszkedik a hüvely vagy a prosztata G-pontjához az anális stimuláció során. Férfiak és nők is
megérik a pénzüket. Szeretjük, hogy a vibrátor talpát két aranylemez díszíti, amelyek a rezgések beindulásakor
megváltoztatják a színüket.

Anyag

A vibrátor magja tömör ABS műanyagból készült, amely intenzíven továbbítja a rezgéseket a készülék teljes
hosszában. Felületét szilikon réteg borítja, amely nem porózus, hipoallergén és olyan puha tapintású, mint a szatén.

Szín

A fekete szín érzékinek tűnik, és a legalkalmasabb anális segédeszközökhöz. Ennek köszönhetően félretesz minden
akadályt, és elkezdesz kísérletezni.

Méretek

A vibrátor kis mérete kezdőknek és középhaladó anális élvezőknek egyaránt örömet okoz.

Teljes hossza: 15 cm
Használható hossz: 12,5 cm
Minimális átmérő: 2,1 cm
Maximális átmérő: 3,7 cm
Láb átmérője: 5,2 cm
Súly: 94 g
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